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 بنام رپودگار  
 جناب آقای مهندس زنگنه

 وزیر محترم نفت 

 CNGموضوع: قطعی برق جایگاههای سوخت رسانی 

 سالم و عرض ادب با

به گزارشات واصله  تیبا عنا نیو همچن CNG یگاههایبرق در جا ریمکرر اخ یها یبه قطع تیبا عنا ،احتراما         

 ساعت در روز( ۶گاهها تا )در برخی از جای CNG یگاههایجا یدر برخق به صورت مکرر و طوالنی بر یبر قطع یمبن

داره ا جهت زی، هم اکنون نیعلف زیناچ یکارمزدها لیکه به دل این جایگاهها رساند توقف روزانه و مکرر یبه استحضار م

از کاهش  یناش یمال نیباشند ، جدا از وارد آوردن خسارات سنگ یمواجه م یجد یو مشکالت مال قهیبا مض گاهیجا

از آن دوچندان  یناش یانهایمخدوش خواهد نمود که منطقاً ز زیرا ن گاههایجا تیو ثبات فعال تیفروش آنها ، شخص

، متاسفانه شاهد  CNG یگاههایمدت جا یمکرر و طوالن یها یلیتعطتوجه به و با  رابطه نیخواهد شد.در هم

آن به  تیکه در صورت ادامه وضع موجود ، امکان سرا میهست گاههایاز جا یدر تعداد ینظم یو ب یاعتراضات مردم

 .اشدب یم ینیب شیقابل پ ریموارد غ یوجود دارد که البته تبعات آن در برخ زین گریمناطق د

و حافظ  ندهیبه عنوان نما CNG یانجمن صنف ندهیبرق ، نما یدر توافقات صورت گرفته جهت قطع نکهیبه ا ظرنلذا  

 ،منعقد شده یموارد کارشناس یتوافق بدون در نظر گرفتن برخ نیحضور نداشته و ا CNG یگاههایجا هیمنافع کل

معاون اول محترم  یریجهانگدکتر یآقا ابجن 0۹/11/1۳۹5مورخ  5۳207/1۳881مطابق با بخشنامه شماره  نیهمچن

 دشنهای، پ ییاجرا یها هیاصالح بخشنامه ها و رو ایو  نیدر تدو یصنف یجمهور در خصوص اخذ نظر تشکلها سیرئ

 این موضوعتر و موشکافانه  قیدق یای، زوا CNG یانجمن صنف ندهیبا حضور نما یجلسه حضور کیگردد در  یم

 گردد. یمجددا بررس

در  وزارت محترم نیرو با یموجود کشور ، قائل به حسن همکار طیبا درک شرا CNGیبذکر است انجمن صنف الزم

بر دوش تمام مصرف کنندگان  یستیبا ریخط قهیوظ نیبار ا یباشد ول یگرم سال م یکاهش مصرف در ماهها یراستا

 یگاههایجا نکهیف بر ابابت متضرر نگردند مضا نیقشر خاص از ا کیگردد تا تنها  یزیبرنامه ر یعمده بوده و به نحو

CNG نیآنها در تام کینقش استراتژ نیو زحمتکش کشور و همچن فیبه قشرعموماً ضع یده سیسرو لیبه دل 

 آخر قطع برق باشند. تیدر اولو یستیاقشار ، با نیا یمال تیامن
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داوطلبانه  یو ارائه راهکارها گاههایپخش منطقه با جا یجلسات منظم شرکتها ،این معضلاستا و جهت حل ر نیهم در

ن در زما گاهیاز کارکرد معمول جا شانیبه سبب عدم انتفاع ا گاههایخسارت توقف جا هیتاد نیو همچن شانیا یاز سو

 د.گرد یم شنهادیگردد( پ نیدر ساعات توقف آن تام گاهیبر کارکرد جا ترتبکه حق العمل م ی)به نحو  قطع برق

جهت جلوگیری از هرگونه تبعات اجتماعی و پیامدهای دستور فرمایید خواهشمند است با توجه به موارد یاد شده، 

 اقدام الزم مبذول گردد. ،موضوع این  منفی
 

 سپاسگزارم.یشاپیش از حسن توجه و همکاری حضرتعالی و همکاران محترم، پ
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  انیمهندس اردکان ی، جناب آقارویمحترم ن ریوز -1

 وزیر محترم کشور، جناب آقای رحمانی فضلی -2

 با احترام مجدد

 محسن جوهری

 رئیس هیئت مدیره


